
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25.-én, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Czeglédi Csaba, 

Horváth Józsefné és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül Szabó Gáborné a Belegi Pitypang Óvoda vezetője és dr. Varga 

Katalin jegyző. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

 2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

4./ A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

 

5./ Polgármesteri szabadságolási ütemterv jóváhagyása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

 

6./ A gyermekétkeztetésre és szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási 

szerződés módosításának jóváhagyása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

7./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

8./ A temetői díjak felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 
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9./ Beszámoló a társulások működéséről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

10./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

11./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

12./ A könyvtári feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

13./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

Vámosi Róbertné polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, 

hogy november 14-én járási közbiztonsági egyeztetési fórumon vett részt Nagyatádon. 

Kiemeli, hogy a fórumon elhangzott a fekvőrendőrök kiépítésének előnye, melyet jónak 

tartana pl. a Dózsa György utcában is. Elmondja, hogy 2019. november 20-án közbiztonsági 

fórumon vett részt. Tájékoztatást ad arról, hogy a munkaügyi központ vezetőjével a jövő évi 

közfoglalkoztatási programokról tárgyalt. Elmondja, hogy november 23-án a Rinyamenti 

Találkozón felléptek az énekkarral és egy másik produkcióval is. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy felvette a kapcsolatot Dr. Dezső László ügyvéddel a folyamatban lévő 

perek miatt, aki elmondta, hogy a másik fél betegsége miatt nem várható az idei évben 

tárgyalás. Javasolja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a ténylegesen teljesült 

kiadásokhoz és bevételekhez kellett az előirányzatokat módosítani. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 
 

Horváth Józsefné képviselő 
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Kiemeli, hogy dicséret illeti az óvoda vezetőjét, mivel a teljesítések még az 50 %-ot sem érik 

el, tehát tényleges „spórolás” valósul meg az óvoda tekintetében. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének harmadik negyed évi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Beleg Pitypang Óvoda beszámolójával – 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

4./ A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

 

Kiegészítés: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy korábbi 

polgármester cafetéria juttatása 2019. februárjában került megállapításra, és az éves cafetéria 

juttatás 2019. október 13. napjáig, arányosan került kifizetésre. Elmondja, hogy a 

megválasztott polgármester cafetéria juttatása is arányosan kerül megállapításra, 2019. 

október 13. napjától 2019. december 31. napjáig. Javasolja a polgármester cafetéria 

juttatásának 2019. évi keretösszegét bruttó 42.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület. 

 

Vámosi Róbertné polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a cafetériára 

vonatkozó szavazásban nem vesz részt. A kizárására vonatkozó javaslatot igen szavazat 

nélkül, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasítva a testület a következő 

határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület a 2019. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 

polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodás mellett elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a 2019. évi polgármesteri cafetériáról.  
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosi Róbertné 

polgármester 2019. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló 

bruttó összegét 42.000 Ft összegben állapítja meg. 

 

2./ A képviselő-testület a polgármesterre az önkormányzatra vonatkozó Cafetéria 

szabályzatot rendeli alkalmazni. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Egyed Béla alpolgármester 

 

 

5./ Polgármesteri szabadságolási ütemterv jóváhagyása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

 

Kiegészítés: 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a 

polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2019. évi szabadságolási ütemterv jóváhagyását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 

döntéshozatalból. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület Vámosi Róbertné polgármestert a személyét érintő ügyben a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz.elnök 

 

A bizottsági javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosi Róbertné polgármester 

2019. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés alapján az 

alábbi szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja: 

 

 2019. évi alapszabadság: 5 nap 

 2019. évi pótszabadság: 2 nap 

 

 2019. évi szabadság összesen:  7 nap 
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 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Terv           2 5 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 

 

6./ A gyermekétkeztetésre és szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási 

szerződés módosításának jóváhagyása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az étkeztetést biztosító 

Tóth Sándor vállalkozó megküldte a 2020. január 1. napjától érvényes intézményi térítési 

díjakat az óvoda, valamint a szünidei gyermekétkeztetés tekintetében. Javasolja a 

gyermekétkeztetésre és a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződések 

módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata gyermekétkeztetésre, szünidei gyermekétkeztetésre 

vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a gyermekétkeztetésre, 

szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés jegyzőkönyv 

melléklete szerinti módosításával, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

7./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés:  

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendelet módosítására az előbbi napirendi 

pontban elmondottak miatt került sor. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

8./ A temetői díjak felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó díjakat évente 

felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díjtételeket. A 

polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne emeljen díjat a temetői tevékenységre 

vonatkozóan. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy körülbelül két éve a temető-nyilvántartás pontosításra 

került, és ki lettek „matricázva” a lejárt sírhelyek. Jónak tartaná, ha ez a tevékenység 

folyamatos lenne, mivel az önkormányzat a sírhelymegváltásokból számíthatna minimális 

bevételre.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatát 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a 

temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 

nem kívánja módosítani. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

9./ Beszámoló a társulások működéséről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 
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Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a társulásban ellátott feladatok végzéséről szóló beszámolót a 

képviselő-testület vegye tudomásul. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata társulási beszámolóról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 

végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

            Határidő: értelem szerint 

            Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

10./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatát szavazásra bocsátja.  

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Beleg Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában 

meghatározott követelményeknek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

11./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Vámosi Róbertné polgármester javasolja a 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata a belső ellenőrzésről.   

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 

2020. évi belső ellenőrzés keretében a 2019. évi zárszámadás pénzügyi 

szabályszerűségének vizsgálatát határozza meg. 

 

2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és 

Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita 

László ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

megkötésére és aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

12./ A könyvtári feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy 2018. évtől Tamás 

Csabáné belegi lakós látja el a könyvtári feladatokat. Javasolja, hogy 2020. évben is Tamás 

Csabáné belegi lakóst bízza meg az önkormányzat, változatlan megbízási díj mellett a 

könyvtári feladatok ellátásával.  

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata könyvtári feladatok ellátásáról szóló megbízásról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csabáné 7543 Beleg, 

Petőfi utca 38. szám alatti lakóst bízza meg a könyvtári tevékenység ellátásával 2020. 

január 1. napjától 2020. december 31. napjáig, havonta bruttó 30.000 Ft összegű 

megbízási díj ellenében. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

13./ Egyéb ügyek. 

 

a) A konyhai kisegítő munkakör betöltésének megtárgyalása: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvodában a technikai 

dolgozó nyugdíjba megy, tehát megüresedik az álláshely. Javasolja, hogy a takarékosság miatt 

a konyhai kisegítői munkakört közfoglalkoztatás keretében lássa el az önkormányzat. 

Megjegyzi, hogy az óvodában egy csoport működik, melyhez a kettő fő óvónő és az egy fő 

dajka biztosított, tehát a technikai dolgozó egy plusz létszám jelenleg is, melyet nem 

finanszíroz az állam. 

 

Szabó Gáborné intézményvezető 

 

Kiemeli, hogy nem ért egyet a polgármester javaslatával, mivel az óvodában betöltött 

munkakörök mindegyike bizalmi jellegű és szakképzettséget igényel, tehát nem láthatja el 

„akárki”. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Az intézményvezető véleményével kapcsolatban elmondja, hogy nem „akárki”-re gondol, 

hanem olyan személyre, aki arra alkalmas. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a döntés az óvodavezető hatásköre. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő asszony véleményével kapcsolatban elmondja, hogy egy plusz létszámról kell 

jelenleg dönteni, egy technikai dolgozó személyéről. Kiemeli, hogy mindaddig amíg az 

önkormányzat évente több, mint egy millió forintot tesz hozzá az óvoda működéséhez, addig 

ez a képviselő-testület döntése! Hangsúlyozza, hogy a takarékoskodás miatt javasolja a 

munkakör közfoglalkoztatottal történő betöltését. Hangsúlyozza, hogy olyan személyt 

szeretne az óvodába, aki megfelel az elvárásoknak. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint közfoglalkoztatotti bérért nem lesz alkalmas személy, illetve nem fognak 

találni ilyen személyt. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:  
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata konyhai kisegítői munkakör betöltéséről. 

 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Belegi 

Pitypang Óvodában a megüresedő konyhai kisegítői munkakört közfoglalkoztatás 

keretében tölti be az önkormányzat. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Karácsonyi csomagok nyújtása a település háztartásainak: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális keret lehetőséget 

ad karácsonyi csomagok nyújtására. Javasolja, hogy háztartásonként kettő csomagot nyújtson 

az önkormányzat, csomagonként 2.500 Ft értékben, melyből az egyik csomag tartós 

élelmiszer lenne. Elmondja, hogy 200 db háztartás van a településen, tehát 1.000.000 Ft-ba 

kerülnek a karácsonyi csomagosztás. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata karácsonyi csomagok nyújtásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy minden 

belegi háztartásnak, háztartásonként 5.000 Ft értékű karácsonyi csomagot nyújt. A 

karácsonyi csomagok költségét, azaz 1.000.000 Ft összeget a szociális támogatás 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

c) Egyéb ügyek: 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi, hogy történt-e előrelépés az iskola ügyében? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy tárgyalt a kutasi iskola vezetőjével 

és a tankerület vezetőjével is, akik elmondták, hogy pedagógus hiány van, csak a kutasi 

iskolában kilenc pedagógus hiányzik. Kiemeli, hogy a belegi iskolát a szegregáció veszélye is 

érinti már. Megjegyzi, hogy nem feltétlenül jó az, hogy 1-3. osztályosok együtt tanulnak. 
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Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az iskola működését egyenlőre felfüggesztenék, tehát nem 

szűnnek meg végleg az oktatás Belegben. 

 

 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a temetőben a csapokat téliesítették-e, illetve, hogy a kapu miért nincs 

zárva? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a kaput be fogják zárni és a 

csapokat is téliesítik.  

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megkérdezi, hogy ki hordja be a tűzifát, mivel a karbantartó megbetegedett? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Sefag Zrt. fogja behordani a még 

az erdőben lévő tűzifát, melynek költsége bruttó 1300 Ft köbméterenként. Tájékoztatást ad 

arról, hogy ez idáig 36 köbméter tűzifát hozott be az önkormányzat, ennek a gázolaj költsége 

58.000 ezer forint volt. Kiemeli, hogy az erdőben lévő 119 köbméter tűzifa szállítási költsége 

154.700 Ft, tehát a költség szempontjából szinte ugyanaz. 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Horváth János és Héjjas János korábban 

jelezte, hogy szeretnének önkormányzati területeket vásárolni, művelés céljából.  

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanok értékbecslése 

megtörtént, a 601-es helyrajzi szám piaci értéke 251.468 Ft, a 776 hrsz.-ú ingatlané 78.079 Ft, 

a 779 hrsz.-ú ingatlané 124.025 Ft, a 799 hrsz.-ú ingatlané 178.448 Ft és a 669 hrsz.-ú 

ingatlané 491.996 Ft.  

 

Vámosi Róbertné polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne értékesítse, hanem bérbe 

adja ki a szóban forgó területeket. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2019. (XI. 25.) 

önkormányzati határozata önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 

értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 601 hrsz.-ú, 776 hrsz.-ú, 779 hrsz.-ú, 
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799 hrsz.-ú és 669 hrsz.-ú ingatlanokat. A képviselő-testület biztosítja a szóban forgó 

ingatlanok bérbevételi lehetőségét. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


